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وزارة املالية

ثانيا :يف جمال اخلدمات اجلمركية
تنتهج م�ص��لحة اجلمارك نهجا منظما وم�س��تمرا يف �س��بيل العمل على تي�س�ير اخلدمات اجلمركية للمتعاملني معها ،وتنفذ
امل�صلحة خطة متكاملة ومتدرجة لتطوير كافة املنافذ اجلمركية امل�صرية وحت�سني �آليات تقدمي اخلدمة بها لرتقى �إلى امل�ستويات
العاملية املطبقة يف الدول املتقدمة.
وكان من نتيجة هذه اجلهود تقدم ترتيب م�صر يف م�ؤ�شر التجارة عرب احلدود الذي ي�صدره البنك الدويل �إلى املركز رقم 24
يف عام  2008بعد �أن كان ترتيبها  86يف عام  .2006كما ح�ص��لت م�ص��لحة اجلمارك على املراكز من الثالث �إلى ال�س��ابع
م��ن بني  128منفذا حكوميا يقدم خدمة متميزة جلمهور املتعاملني ،وذلك للمراكز اجلمركية� :ش��رق بور�س��يعد ،دمياط،
ال�س��خنة� ،إ�سكندرية املطور ،والقاهرة املطور .كما ح�ص��لت الإدارة العامة للمناطق اللوجي�ستية بالدخيلة على املركز الأول
عام  2008من جملة  119مركز على م�ستوى اجلمهورية ك�أف�ضل مركز لتقدمي خدمة جماهريية متميزة.
وا�س��تمرارا لذات النهج ،عملت الوزارة -ممثلة يف م�ص��لحة اجلمارك -على ا�ستكمال خطة تطوير وتي�سري اخلدمات املقدمة
يف كافة املنافذ اجلمركية امل�صرية ،وذلك من خالل الآتي:
ا�س��تكمال برامج تطوير الهيكل التنظيمي والإداري مل�ص��لحة اجلمارك لالرتقاء مب�ستوى �أداء العاملني بامل�صلحة �إلى
امل�س��تويات العاملية ،ل�ض��مان تقدمي �أف�ضل م�س��توى من اخلدمات للمتعاملني معها ،وتكثيف برامج التدريب املتقدم
للعاملني بامل�صلحة حمليا وخارجيا ل�ضمان ا�ستيعابهم لكافة املهام املنوطة بهم.
حتقيق ال�شفافية وبناء الثقة مع املتعاملني مع امل�صلحة ل�ضمان ا�ستمرار التفاعل بني اجلانبني لتحديث اخلدمات ب�صورة
م�ستمرة ت�ضمن ر�ضى املتعاملني مع امل�صلحة ،وتعزز يف ذات الوقت من ال�سيطرة على املنافذ اجلمركية امل�صرية ل�صالح
املواطن واالقت�صاد امل�صري.
تكثي��ف جه��ود التوعية والتعري��ف بالنظم اجلمركية لكافة املتعاملني مع اجلمارك �س��واء م�س��افرين �أو م�ص��درين �أو
م�ستوردين .وتعتمد امل�صلحة يف ذلك على الآتي:
 ن�ش��ر كاف��ة القوان�ين والإج��راءات وذل��ك ب��كل �ص��ور الن�ش��ر املتاح��ة وباللغ��ات املختلف��ة ،وتوف�ير قاعدة
بيان��ات التعريف��ة اجلمركي��ة وفق��ا لأخ��ر تعديالته��ا عل��ى موقع امل�ص��لحة عل��ى �ش��بكة املعلوم��ات الدولية
(.)www.customs.gov.eg
 �إ�ص��دار �شروح التعريفة اجلمركية يف خم�سة جملدات متثل �أهمية كبرية لكافة املعنيني بالتعامل مع اجلمارك من
قطاع الأعمال اخلا�ص واحلكومي.
  تطوير ون�ش��ر التعريفة املتكاملة طبقاً لأحدث التعديالت اال�س��تريادية والإجرائية وكذا الإعفاءات واالتفاقيات
الدولية والثنائية املعمول بها حاليا وطبقاً للتعريفة اجلمركية املطبقة وكذا القوانني والقرارات الأخرى التي تخ�ص
اجلهات الأخرى ذات ال�صلة بالإفراج عن الب�ضائع وال�سلع مع �إمكانية تعديلها وفقا للمتغريات امل�ستقبلية.
 االنته��اء م��ن �إعداد دليل املتعاملني م��ع اجلمارك يف خدمة كب��ار العمالء متهيداً لطباعته وتوزيعه على ال�س��ادة
املتعاملني.
التو�سع يف �إن�شاء املراكز اجلمركية املطورة ،التي بلغ عددها حاليا �ستة مراكز جمركية مطورة ،و�إحاللها حمل املجتمعات
التقليدية بهدف تقدمي اخلدمة اجلمركية جلمهور املتعاملني من خالل خدمة (ال�شباك الواحد) ،وتطوير وحتديث النظم
اجلمركية امل�ستحدثة كنظام الإفراج امل�ؤقت واملراجعة الالحقة وخدمة كبار العمالء.
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�إعداد املركز املطور بالقاهرة «مركز الت�ص��دير الدويل بقرية الب�ض��ائع» للح�ص��ول على �شهادة  ،ISO 9001/2000مع
و�ضع �آلية للتن�سيق بني مراكز �ضمان اجلودة بالإدارة املركزية للتطوير ومدير اجلودة باملراكز املطورة.
التو�س��ع يف ا�س��تخدام �أجهزة الفح�ص بالأ�ش��عة بهدف �سرعة الإفراج وتي�س�ير الإجراءات وتوفري �ضمان �أمني �أكرب
للبالد.
ميكنة مدفوعات م�صلحة اجلمارك من خالل نظام الدفع االلكرتوين بالتعاون مع البنوك الرئي�سية امل�صرية.
تطبيق امليكنة ال�ش��املة والتبادل الإلكرتوين للبيانات وتكنولوچيا املعلومات ،من خالل اال�ستعا�ض��ة عن املعامالت
الورقي��ة باملعامالت االليكرتونية ،وارتباط جميع الأطراف املعني��ة يف منظومة متكاملة للتبادل الإلكرتوين للبيانات،
مع ا�ستكمال الربط الآيل بني كافة امل�صالح اجلمركية.
�إلغاء ر�س��وم املالحظة للب�ضائع العابرة بنظام الرتانزيت م�س��اهمة من م�صلحة اجلمارك يف اجلهود امل�صرية جلعل م�صر
معرباً حموريا لهذه التجارة.
�سعي امل�صلحة للتو�سع يف تزويد جميع املنافذ اجلمركية ب�أجهزة الفح�ص بالأ�شعة حتى ال يتم فتح الر�سائل �أو فح�صها
�أثناء رحلة العبور ،وعدم �إجراء �أي فح�ص جمركي �أو رقابي طاملا كانت �أختام احلاويات الواردة بها من اخلارج �سليمة.
هذا عالوة على توحيد الر�سوم املطلوبة ل�سلع الرتانزيت والتي تقرها االتفاقيات الدولية يف ر�سم واحد حت�صله م�صلحة
اجلمارك.
تطوي��ر موقع م�ص��لحة اجلمارك على �ش��بكه االنرتنت ليكون مبثاب��ة قاعدة بيانات لكافة العملي��ات اجلمركية املطلوبة
للإفراج عن ال�س��لع املختلفة ،وجميع �أنواع ال�س��لع التي ت�س��تورد �أو ت�ص��در ب�أكوادها العاملية ،طبقاً لت�صنيف التعريفة
اجلمركية املن�س��قة وفئة ال�ض��ريبة اجلمركية الواجب��ة التطبيق ،وفقاً ل��كل نظام من الأنظمة اجلمركية املطبقة �س��واء
بالتخفي�ض �أو الإعفاء الكامل �أو التح�صيل الكامل �أو �إ�ضافة �ضريبة كما يف حاالت الدعم والإغراق.
�إ�ستكمال ت�صميم وحتديث نظام تكنولوچيا املعلومات اخلا�ص مب�صلحة اجلمارك ليتوافق مع �أف�ضل املوا�صفات العاملية
والتكنولوچية .ويقدم النظام خدماته من خالل موقعني مركزيني ،املوقع الأ�سا�سي يف املقر الرئي�سي مل�صلحة اجلمارك
امل�صرية بالقاهرة ،ومركز احتياطي للتعامل مع الكوارث ومقره يف الإ�سكندرية .وبذلك تتمكن م�صلحة اجلمارك من
تقدمي خدمة م�س��تمرة على مدار ال�س��اعة للمجتم��ع التجاري عن طريق االنرتنت وللجه��ات احلكومية الأخرى عن
طريق خطوط ال�شبكة اخلا�صة امل�ؤمنة.
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